
		

Geïnformeerd blijven?!  
Wanneer u niet deelneemt aan de kavelruil, maar wel correspondentie wilt blijven ontvangen, kunt u dit doorgeven aan 
het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) via info@cko.nl of op 088 - 888 66 74. Algemene informatie over vrijwillige 
planmatige kavelruil en over het CKO is te vinden op www.cko.nl of te verkrijgen via het telefonisch loket: 088 - 888 66 74.

Wenszittingen geslaagd
De eerste stappen in de vrijwillige kavelruil Zenderen 
- Bornerbroek zijn gezet. Alle grondeigenaren met één 
hectare grond of meer hebben tijdens wenszittingen de 
mogelijkheid gekregen om hun wensen ten aanzien van 
de grondverdeling in het gebied aan te geven. Met alle 
wensen van de ongeveer vijftig grondeigenaren op een 
rij hebben Rob Rijploeg, medewerker van het Kadaster, 
en de kavelruilbegeleiders Agnes Mentink en Tom  
Jannink de mogelijkheden van ruilingen in kaart 
gebracht. Hieruit blijkt dat er voldoende animo is om 
een kavelruil te realiseren. Ook qua ruilmogelijkheden 
zijn er voldoende mogelijkheden. Dit schetst een mooi 
beeld voor de toekomst. Nu kunnen we het ook gaan 
realiseren! 

De kavelruilcommissie gaat enthousiast verder met 
deze vrijwillige planmatige kavelruil. Samen kunnen we 
zorgen voor een goede verdeling van de grond. 

We wensen u goede feestdagen!

Met vriendelijke groet,
Namens de kavelruilcommissie Zenderen - Bornerbroek

Jan Bolscher, voorzitter  

Nieuwe grens kavelruilgebied Zenderen-Bornerbroek

De rode lijn geeft de nieuwe gebiedsgrens aan. De oude gebiedsgrens is 
blauw gekleurd.

In de eerste nieuwsbrief (maart 2009) over de vrijwillige 
kavelruil in Zenderen-Bornerbroek werd een kaart met 
een gebiedsgrens getoond. In bovenstaande kaart is die 
grens met een blauwe lijn aangegeven. De grondeigena-
ren in dit gebied zijn uitgenodigd voor een wenszitting. 
Na inventarisatie bleek dat een andere gebiedsgrens 
meer voor de hand ligt. Deze is weergegeven op boven-
staande kaart met de rode lijn. De kavelruilcommissie 
heeft besloten om met de nieuwe grens het proces van 
de vrijwillige kavelruil te vervolgen. 
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Aanspreekpunten Zenderen -  
Bornerbroek

Kavelruilbegeleiders
Tom Jannink 06-10419491
Agnes Mentink-Groener 06-20736463

Kavelruilcommissie
Jan Bolscher  06-10176803 
Jan Meijer 06-53146211
Jan ter Keurs 06-12430457
Bé Huiskes 06-55584268
Henk ter Braak 074-3841335

Kavelruilcommissie van links naar rechts: Henk ter Braak, 
Jan ter Keurs, Jan Bolscher, Bé Huiskes en Jan Meijer.

KAVELRUIL 
Zenderen - Bornerbroek

CKO

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Kavelruil Zenderen-Bornerbroek wordt mogelijk gemaakt door: 

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, gemeente Borne, Job Boersma
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Ruilgrond
Om tot een succesvolle kavelruil te komen is er ruilgrond 
nodig die kan dienen als een soort smeerolie om het 
ruilproces op gang te brengen. Vanwege de behoefte aan 
grond roept de kavelruilcommissie grondeigenaren op om 
zich te melden wanneer zij bereid zijn om grond te ver-
kopen ten behoeve van de kavelruil, zodat deze ingezet 
kan worden als ruilgrond. Voor vragen of het melden van 
verkoop van grond, ook buiten het kavelruilgebied, kunt u 
contact opnemen met de kavelruilbegeleiders.

Waterschap
Met betrekking tot de Doorbraak, de Azelerbeek en de 
Bornse beek heeft het waterschap Regge en Dinkel 
(WRD) waterdoelen opgesteld. Het waterschap heeft de 
kavelruilcommissie verzocht haar te helpen bij het reali-
seren van deze waterdoelen. De kavelruilcommissie heeft 
met het WRD afspraken gemaakt om te proberen de wen-
sen ten aanzien van de waterdoelen mee te nemen in de 
ruilplannen, mits deze niet ten koste gaan van de doelen 
van de vrijwillige planmatige kavelruil via CKO. Deze af-
spraken zijn gemaakt omdat de commissie wil voorkomen 
dat na afronding van het kavelruiltraject het waterschap 
nogmaals ‘door het gebied gaat’. De commissie verwacht 
hiermee zoveel mogelijk voordeel voor de landbouwsector 
te realiseren. Landbouwstructuurversterking blijft immers 
het doel van deze vrijwillige kavelruil. 

Beleef de Groene Poort!
Op 6 september organiseerde gemeente Borne een infor-
matiemarkt in de Kloostergaarde te Zenderen. Het werd 
een daadwerkelijke belevingsmarkt voor de vele bezoe-
kers uit de omgeving. Het platteland werd echt ontdekt 
met diverse demonstraties en activiteiten. Ook de stand 
van het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel met kaart-
materiaal en informatie over kavelruil werd goed bezocht. 
Door de samenwerking met de LTO Noord afdelingen 
Almelo en Midden Twente kregen de bezoekers een goed 
beeld van de landbouw in het gebied. 

LTO Noord afdelingen Almelo en Midden Twente samen met het CKO op 
de informatiemarkt

U kunt nog meedoen 
Grondeigenaren die zich niet aangemeld hebben voor de 
kavelruil, zijn niet uitgenodigd voor de wenszittingen van 
de afgelopen maanden. Misschien zijn er nog grondeige-
naren in het gebied die alsnog mee willen doen. Dit kan 
uiteraard. Ook al opgestarte onderlinge ruilingen kunnen 
natuurlijk nog aansluiten. De voordelen van deelname 
aan deze vrijwillige planmatige kavelruil zijn immers 
groot. Kavelruilbegeleiders Agnes Mentink (06-20736463) 
en Tom Jannink (06-10419491) informeren u graag. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met hen. 
U kunt ook een e-mail sturen naar info@cko.nl. 

Stand van zaken en vervolgtraject kavelruil Zenderen - Bornerbroek  

Grondeigenaren hebben hun wensen ten aanzien van 
ruilingen van gronden kunnen aangeven. Er zijn vol-
doende mogelijkheden in het gebied om een vrijwillige 
planmatige kavelruil te realiseren. 

De initiatiefgroep heeft besloten om door te gaan. Alle 
leden hebben aangegeven dat zij verder willen werken 
aan het kavelruilproces. Daarmee verandert de initiatief-
groep in de kavelruilcommissie Zenderen - Bornerbroek. 

Het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel heeft ter 
ondersteuning van de kavelruil Zenderen-Bornerbroek 
een projectplan ingediend bij de provincie Overijssel. Dit 
plan is goedgekeurd en dat betekent dat de provincie de 
kosten die nodig zijn voor het stimuleren en/of bevorde-
ren van planmatige vrijwillige kavelruil vergoedt. 
Hierbij gaat het om: 
•  De inzet van onder andere de kavelruilbegeleider in 

het gebied, de kavelruilcommissie en ondersteuning 
vanuit het CKO; 

•  Een vergoeding van de notariële- en kadasterkosten 
die gemaakt worden bij het tot stand brengen van 
ruilingen; 

•  Een budget om kleine kavelaanpassingen te bewerk-
stelligen, bijvoorbeeld het verleggen van een inrit of 
een sloot.

Rabobank Centraal Twente stelt een subsidie van 
€ 100,- per geruilde hectare beschikbaar. Aan de deel-
nemende grondeigenaren wordt een vergoeding voor de 
geruilde hectares gevraagd. 

De kavelruilcommissie gaat de komende maanden aan 
de slag met het maken van deelruilplannen voor het 
gebied. Deze worden vervolgens met betrokkenen be-
sproken. Agnes Mentink of Tom Jannink neemt hierover 
contact met hen op. Dit kavelruilproces zal gedurende 
het kalenderjaar 2010 uitgevoerd worden. 

De volgende stap in het proces is het definitief maken van 
de deelruilplannen. Dan worden ook de juridische en finan-
ciële aspecten opgepakt. Het streven is om alle deelplan-
nen tegelijkertijd juridisch en financieel af te handelen. 

Tot slot worden de kavelruilovereenkomsten getekend 
en kan de kaveloverdracht plaatsvinden. 

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel


